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A 

اؾربـاؿج جلنة  

 اؾدورة اؾساددة بعد املائة

 3122 آذار/ؿارس 32 – 32روؿا، 

 تعوني ؿدقر اؾتقووم

م

م

 .1311أؼؾقلم/دؾؿؿربم03دقؿؼاسدماٌدؼرماياظلمٌؽؿبماظؿؼققؿمعـماٌـظؿةمسيمم-1

م

م:مإجراءاتمتعقنيمعدؼرماظؿؼققؿ(م1اغظرماٌؾقؼم)وؼعرضمعقـاقمعؽؿبماظؿؼققؿمم-1

م

ماٌدؼرمسـمممـؾنيمؼضؿمخرباءمصرؼؼمودقؼقم.ماظؿؼققؿمعدؼرموزقػةمسيمظؾؿعقنيماٌـاصلةماءاتإجرمتطؾؼ-م21م

مبادؿعراضماٌؿقدة،مظألعؿمتابعةمأخرىموطاالتمعـماظؿؼققؿمسيمأخصائقنيموطذظؽماظربغاعج،موىـةماظعام 

ماظقزقػةمسـمإسالنمإسدادمؼؿؿماالدؿعراضمػذامإديمًاوادؿـاد.مهلاماٌطؾقبةماٌؤػالتموبقانماظقزقػةماخؿصاصات 

مععفؿمعؼابالتمإلجراءماٌؤػؾنيمباٌرذقنيمضائؿةموإسدادموادع،مغطاقمسؾكموغشرهماظشاشرة  ماظػرؼؼموؼؼقم.

م.اظعامماٌدؼرمؼعقـفمحؿكماٌـادبماٌرذحمبشأنمغفائقةمبؿقصقةموؼؿؼدمماٌرذقنيمػؤالءمبادؿعراض 

م

 .مصرؼؼماًرباءمسؾكماظـققماٌـصق مسؾقفمسيماٌقـاقوؼرجكمعـماظؾفـةمتعقنيمممـؾنيماثـنيمظؾعؿؾمسيم-0

م

مادؿعراضمم-2 مسي ماًرباء مظػرؼؼ ماألودي ماٌفؿة مهلاماٌطؾقبةماٌؤػالتموبقانماظقزقػةماخؿصاصاتودؿؿؿـؾ وؼردم.

 مرضؿماظشاشرةماظقزقػة)عؼؿطػمعـمإسالنماظقزقػةماظشاشرةماظذيمصدرمالخؿقارمعدؼرماظؿؼققؿماياظلمم1ظؾعؾؿ،مسيماٌؾقؼم

ODG/173/08ممم.) 
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ؿقتبس ؿن اؾنصوص األدادوة ملنظمة األغذقة واؾزراعة ؾألؿم املتحدة: 2امللحق   

اؾقسم حاء/اجلزء اؾثاـي - 3121طبعة  -  

م

مػاء/م1عقـاقمٌؽؿبماظؿؼققؿمسيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

م

 اؾتقووم يف ؿنظمة األغذقة واؾزراعة - أواًل

م

ومتـؾمعفؿةماظؿؼققؿمأحددمم.معؿؾقةماظؿؼققؿمسيماٌـظؿةبماالضطالعماظػعالظؽػاظةمم1691سامممُأغشؽتمدائرةماظؿؼققؿمسي-م1

،ماظدذيمؼشدؿؾماٌراجعدةماًارجقدة،مواٌراجعدةماظداخؾقدة،ممممممم(اٌـظؿدةم)أجزاءمغظامماظرضابدةمسيمعـظؿدةماألشذؼدةمواظزراسدةممممم

م.واظؿػؿقش،مواظؿقؼقؼ

م

ؼدًاموأداددًامممسؿمقمؼدقصرمظؾؾؾددانماألسضداءمصفؿدًامأطـدرممممموػ.مواٌدؼرماظعامأعامماظؾؾدانماألسضاءمماٌلاءظةاظؿؼققؿممؼؿقحو-م1

داخدؾماٌـظؿدةممممؿقاظؿعؾدموؼلفؿماظؿؼققؿمأؼضًامسيم.متعاوغفامسيمبراعجماٌـظؿةختاذمضراراتفامسيماألجفزةماظرئادقةموعقضقسقًامال

دًامدؾقؿًامإلدخالمهلدقـاتمسؾدكمبدراعجمممموؼقّصرماظؿؼققؿمأدا.مظؾؿغذؼةماٌرتدةحؾؼةمضقؼةممإذمؼدرجماظدروسماٌلؿػادةمضؿـو

وتشداركماٌـظؿدةمأؼضدًامسيمعؾدادراتممممم.ماٌـظؿةمعـمحقثمأػؿقؿفامباظـلؾةمظؾؾؾدان،موتعرؼػماألػداف،موتصؿقؿفاموتـػقذػا

م.وػؽذامؼصيلفؿماظؿؼققؿمسيمتؼدؼرمصعاظقةماظؿـؿقةمعـمجاغبمعـظقعةماألعؿماٌؿقدة.مغطاقماٌـظقعةماظؿؼققؿمسؾك

م

وطدذظؽمم(ماالذدرتاطاتماٌؼدررةماإلظزاعقدةممم)ؿؼققؿمذيقعمأسؿالماٌـظؿدةماٌؿقلظدةمعدـمعقزاغقؿفداماظعادؼدةممممممضعمظؾختو-م0

وهدددماظؾؾددانماألسضداءمدقادداتماظؿؼقدقؿمسيماألجفدزةممممممم.ماألسؿالماٌؿقلظةمعـمعلاػؿاتمرقسقةمعـمعقاردمخارجماٌقزاغقدةم

م.اظرئادقة

م

اٌلاءظةمسـماظـؿائج،موخاصدةمسدـممممؼؿقحصفقم.مدارةماظؼائؿمسؾكماظـؿائجعـمغظامماإلموؼعؿربماظؿؼققؿمجزءًامالمؼؿفزء-م2

وػقمؼػقدمسيمصقاشةماظرباعج،موهدؼدماألوظقؼات،مواظرتتقؾاتماًاصةمبؿقؼقؼماظػعاظقةم.مخمرجاتمسؿؾماٌـظؿةموتأثرياتف

م.اٌؤدلقةماظؼصقى

م

م

م

م

م

                                                 
 (.عـمتؼرؼرماظدورةماظؿادعةمواظـالثنيمظؾؿفؾسم12أغظرماظػؼرةم)الثنيمبعدماٌائةمأدرجمسيمػذاماىزءموصؼًامظؼرارماجملؾسمسيمدورتفماظؿادعةمواظـمم1
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 غرض اؾتقووم وؿبادئه   - ثاـوًا

 

متعرؼػماظؿؼققؿم-أظػم

م

أوم تؼدؼرمأليمغشاط،معشروع،مبرغاعج،مادرتاتقفقة،مدقاددة،معقضدقع،مضطداع،م دالمسؿؾقدات،ممممم"قؿمػقماظؿؼق-م5

وػقمؼرّطزمسؾكماإلنازاتماٌؿقضعةموتؾؽماظيتمهؼؼدت،موؼػقدصمدؾلدؾةماظـؿدائجمواظعؿؾقدات،مممممم.مأداءمعؤدللموشريمذظؽ

وؼلدعكماظؿؼقدقؿمإديمععرصدةمممم.مؼؿقؼدؼمعـفداممواظعقاعؾماحملقطة،مواٌلؾؾات،معـمأجؾمععرصةمعامهؼؼمعـمإنازاتموعامملم

وؼـؾغلمأليمتؼقدقؿمأنمؼدقّصرمممم.أػؿقةمتدخالتموعلاػؿاتمعـظؿاتماألعؿماٌؿقدة،موتأثريػاموطػاءتفاموصعاظقؿفاموادؿداعؿفا

تمععؾقعاتمتلؿـدمإديموضائع،موتؽقنمعقثقضًامبفاموعػقدةموميؽـمإدراجمغؿائففاموتقصقاتفامواظدروسماٌلؿػادةمعـفامسيماظقض

م.2"اٌـادبمسيمسؿؾقاتمصـعماظؼرارمسيماٌـظؿةموسيماظدولماألسضاء

م

معؾادئماظؿؼققؿم-باءم

م

صفلمتؾؿزممباٌعاؼريمواٌقاصػاتم.متلعكماٌـظؿةمإديماظقصقلمإديمأسؾكمعلؿقىمدوظلمسيممماردؿفامظعؿؾقاتماظؿؼققؿ-م9

واٌقاصػاتماظؼاسدةماألدادقةماظديتمميؽدـمأنمتؼدقسمممممومتـؾمػذهماٌعاؼري.م3اظيتموضعؿفام ؿقسةماظؿؼققؿمسيماألعؿماٌؿقدة

بفامذيقعمعـظؿاتموبراعجمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةمأداءػا،موتفدفمإديمتعزؼزموهلنيمجدقدةمسؿؾقداتماظؿؼقدقؿمسيمعـظقعدةممممم

م.األعؿماٌؿقدةمبأدرػا،موإطلابفاماظطابعماٌفين

م

االددؿؼالظقة،موايقادؼدة،مواٌقثقضقدة،مواظشدػاصقة،ممممم:مواٌؾادئماألوظقةماظيتمؼؼقممسؾقفاماظؿؼقدقؿمسيماٌـظؿدةمػدلممم-م7

م.واىدوى،موطؾفامعؾادئمؼرتؾطمطؾمعـفامباآلخر

م

اظلقاددات،مواإلردارماٌؤدلدل،موإدارةمممم:مرياؼةماالدؿؼالظقةمرقالمعراحدؾمسؿؾقدةماظؿؼقدقؿممممجيبم:االدتقالؾوة-م1

زقػةماظؿؼققؿمسيماٌـظؿةمبعقدةمسـماإلدارةماظيتمتؼقممأنمتؽقنمومجيبمو.موزقػةماظؿؼققؿ،مواظؼقاممبعؿؾقاتماظؿؼققؿموعؿابعؿفا

وبفذهماظطرؼؼدة،متظدؾمعـػصدؾةمسدـممممم.مبؿؼققؿفا،موأنمؼؽقنمهلامخطمعؾاذرمظرصعمتؼارؼرمإديماألجفزةماظرئادقةمواٌدؼرماظعام

ػقذماظزائددممأنمتؽقنمعؿقررةمعـماظـمجيبو.مأوظؽؽماٌلؤوظنيمسـمتصؿقؿموتـػقذماظلقاداتمواظعؿؾقاتماظيتمجيريمتؼققؿفا

                                                 
وضدم ،"1335ععاؼريمظؾؿؼققؿمسيمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةم"ػذاماالضؿؾاسمعأخقذمعـماظقثقؼةماظيتمأسدتفام ؿقسةماظؿؼققؿمسيمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةمبعـقانممم2

 .متمتطقؼعمػذاماالضؿؾاسمظقالئؿماٌـظؿة
مبدامم ػلمذؾؽةمعفـقةمتضؿماظقحداتماٌلؤوظةمسـماظؿؼققؿمسيمعـظقعدةماألعدؿماٌؿقددة،ممممhttp://www.uneval.orgجمموعة اؾتقووم يف األؿم املتحدة مم3

وصعاظقؿفدامم قؿوػلمتلعكمإديمتعزؼزموزقػةماظؿؼق.مسضقًام20وتضؿماجملؿقسةماآلنم.مصقفاماظقطاالتماٌؿكصصة،مواظصـادؼؼ،مواظرباعج،مواٌـظؿاتماٌـؿلؾة

ؼؿؼامسقامصقفمموػلممبـابةمعـؿدىمظألسضاءمظؽل.مظةوعؽاغؿفامسيمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةمواظدسقةمإديمأػؿقةماظؿؼققؿمسيمسؿؾقاتماظؿعؾؿمواختاذماظؼراراتمواٌلاء

 .اًرباتمواٌعؾقعات،موؼـاضشقامآخرمضضاؼاماظؿؼققؿ،موؼشفعقامتـلقؼموتؾلقطمررقمإسدادماظؿؼارؼر
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.مظإلدارةمبؿقؽؿفاماٌلؿؼؾمسيماٌقاردماٌاظقةمواظؾشرؼةماٌكصصةمظؾؿؼققؿ،ممبامسيمذظؽماظؿؼدؼرماٌلدؿؼؾمألداءمعدقزػلماظؿؼقدقؿممم

م.ماٌفـقةماىقدةأنمتؽقنمحرةمسيمتصؿقؿمسؿؾقاتماظؿؼققؿمواظؼقاممبفامرؾؼًامٌعاؼريممجيبطؿام

م

ظفرماظؼائؿقنمسؾدكماظؿؼقدقؿمروحدًامممموععـكمػذامأنمؼصي.مزعـمأيمهّقمأنمتؿكؾصمسؿؾقاتماظؿؼققؿمجيب: احلوادقة-م6

واالدؿؼالظقةمواىدقدةمسيمتصدؿقؿمسؿؾقداتماظؿؼقدقؿمػؿدامعدـممممممم.مأيمتضاربمسيماٌصاحلمعفـقةموادؿؼاعةمذكصقة،مععمتالسي

امأصقابماظشأنمضقؿةمظؾؿداخالتماظيتمؼلاػؿمبفملظعؿؾقاتماظؿؼققؿمأنمتعطمجيبو.ماظشروطماألدادقةماإلضاصقةمظؾققادؼة

وغظدرًامألغدفمالمؼقجددمإغلدانممممم.م،مععماحؿػازفامسيماظقضتمغػلفمباظصدالبةماظػؽرؼدةممؿعارػاظاظرئقلققن،معظفرةمدرجةمعـم

 .اتماٌكؿؾػةـمسؾكمصرقماظؿؼققؿمأنمتقازنمبنيموجفاتماظـظرمواًؾػّقحماؼدممتاعًا،مصإغفمؼؿعّق

 

ؾكمدرجةمطدؾريةمعدـماٌقثقضقدة،مددقاءمعدـمجاغدبماألجفدزةممممممممتؿطؾبمسؿؾقاتماظؿؼققؿمسؿاًلمؼـطقيمس: املوثوؼوة-م13

صإديمجاغبمايقادؼةمواالددؿؼالظقة،متؿطؾدبممم.ماظرئادقةمأومعـمجاغبماٌدؼرؼـماظذؼـمؼـؾغلمأنمؼؿكذواماظؼراراتموؼـػذوػا

اجملدال،ممعقثقضقةماظؿؼققؿمأؼضًامعـماظعاعؾنيمصقفمإثؾاتمطػداءتفؿماظؿؼـقدةمسيماجملدالماظدذيمخيضدعمظؾؿؼقدقؿموددقاقمػدذاممممممممم

م.طؿامأّنماالدؿعراضاتماٌلؿؼؾةماظـظريةمظؿؼارؼرماظؿؼققؿمتعززمعقثقضقؿفؿ.مباإلضاصةمإديماظؽػاءةماظقاضقةمسيمعقدانماظؿؼققؿ

م

وسؿؾقاتماظؿؼققؿمػلمغؿقفةمظعؿؾقاتم.متدخؾمتؼارؼرماظؿؼققؿموادؿفابةماإلدارةمهلامضؿـماجملالماظعامم:اؾشفاػوة-م11

ؤوظقنمسـماظؿؼققؿمبإجراءمحقارمإديمأضصكمحدمممؽـمععمأصقابماظشأنمردقالمعراحدؾمسؿؾقدةممممتشاورؼة،مؼؼقممخالهلاماٌل

م.اظؿؼققؿ

م

وددؿؽقنماظؿؼققؿداتمأطـدرمممم.ماالسؿؾارماألولمسـدماخؿقارمعقضقعمظؾؿؼقدقؿممأنممتـؾماىدوىمدائؿًامجيبم:اجلدوى- 11

أومإدارةماٌـظؿدة،مخاصدةمسـددعامؼصيؿقضدعممممم/ومجدوىمسـدعامتؿصدىمجملاالتماالػؿؿامماظرئقلقةمباظـلؾةمظألجفزةماظرئاددقةم

وؼـؾغلمهدؼدموضتماظؿؼقدقؿمظدقالئؿمسؿؾقدةمممم.مزفقرمعشاطؾ،مأومسـدعامتؿغريماألوظقؼات،مأومإذامطاغتمػـاكمصر مجدؼدة

م.اختاذماظؼراراتمعـمجاغبماإلدارة

م

 أـواع اؾتقووم يف املنظمة   - ثاؾثًا

م

ؿالماظيتمتؼقممبفامختضعمظؾؿؼققؿ،مبغضماظـظرمسـمعصدرماألعقال،متؿؾـكماٌـظؿةمدقادةمعػادػامأنمذيقعماألس-م10

م.عـمخاللمثالثةمأغقاعمعـماظؿؼققؿ

م

وترطدزمم.م،موػلماظؿؼققؿاتماظيتمؼؼررػاماجملؾسمبـاًءمسؾكمعشقرةمىـدةماظربغداعجمماؾتقوومات ؾألجهزة اؾرئادوة-م12

ؾدكماظـؿدائج،ممبدامسيمذظدؽماألػددافماالددرتاتقفقةمممممممػذهماظؿؼققؿاتمسؾكماظعـاصدرماظرئقلدقةمسيماظـظدامماظرتاتدقماظؼدائؿمسممممم
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وتشدؿؾماظؿؼققؿداتمأؼضدًامدرادداتمممممم4.واظقزقػقة،مو االتماظرتطقزماٌدؤثرة،مواظـؿدائجماظؿـظقؿقدة،مواظقزدائػماظرئقلدقةممممم

وتضؿماظؿؼققؿاتماظرئقلقةمذيقعمجقاغبماظعؿؾمسيماجملدالماظدذيممم.معقاضقعقةموبرغا قةمواتػاضاتمظؾشراطةماالدرتاتقفقة

وحيدددمم.مغطقفمبغضماظـظرمسـمعصدرماظؿؿقؼؾ،موتؿـاولماظعؿؾمسيماٌؼرماظرئقللموسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظؼطريمأؼضداًمت

رؾؾداتمحمدددةمعدـمىـدةماظربغداعج مممممم:موعـمععاؼريماخؿقارماظؿؼققؿات.مدـقاتم2معدتفابرغاعجماظؿؼققؿمسيمخطةمعؿفددةم

إجيادمتغطقةمعؿقازغةمالدرتاتقفقاتماٌـظؿةموأوظقؼاتفدامخداللماألجدؾمممممديإاٌدؼرماظعام مواياجةممؼؼدعفارؾؾاتمظؾؿؼققؿمو

م.اٌؿقدط

م

،موػلماظؿؼققؿاتماظيتمتػقصمبصقرةمذاعؾةمذيقعمأسؿالماٌـظؿةمسؾدكماٌلدؿقىماظؼطدري،مممماؾتقوومات اؾقطرقة-م15

وتؼددمماظؿؼدارؼرماظديتموؿدعممممم.مةةمسؿؾماٌؽاتبماظؼطرؼوررؼؼمادؿكدامماظعؿؾماٌعقاريمطقػقةمبامسيمذظؽماظؿعاونماظؿؼين،مو

م.غؿائجماظؿؼققؿمسيمذيقعمأدماءماظؾؾدمظؽلمتـظرمصقفاماألجفزةماظرئادقة

م

وتلدؿكدممغؿدائجمػدذهمممم.ماملوزاـو ة  ة ع ن ؿن ؿوارد خارج   تقوومات اؾرباؿج واملشارقع اؾفردقة، واملمَوؾة عادًة-م19

موذظدؽمرونمواٌؿقظقنموشريػدؿمعدـماٌعـدقنيمعؾاذدرة،ممممماظؿؼققؿاتمبصقرةمعؾاذرةمعـمجاغبمأصقابماظشأن،ممبـمصقفؿماٌدؼ

م.سيمطـريمعـماألحقانمسؾكماٌلؿقىماظؼطري

م

 ـطاق اؾتقووم وؿنهجواته - رابعًا

م

.ماظؿؼققؿمسيماٌـظؿةمتـظؿفمخطقطمتقجقفقةمتقجدفمسؿؾقداتماظؿؼقدقؿموعـففقاتدفموتؽػدؾماتلداقمػدذهماظعؿؾقداتمممممممم-م17

م:واظعـاصرماظرئقلقةمػل

م

ؼصيعدمعؽؿبماظؿؼققؿمورضةمخاصةمباظـفجمظؽدؾمتؼقدقؿمرئقلدل،مباظؿشداورمعدعمممممم:مظؿؼققؿمواخؿصاصاتفهدؼدمغطاقما-م11

اظقحداتماألوثؼمارتؾارًامبؿـػقذماالدرتاتقفقةمأوماظربغاعج،موأصدقابماظشدأنماآلخدرؼـ،ممبدـمصدقفؿ،محلدبماالضؿضداء،مممممممم

م.مممـؾقمايؽقعاتماظقرـقةموممـؾقماىفاتماٌادمة

م

ذيقعماظؿؼققؿاتماٌعاؼريماظيتموضعؿفام ؿقسةماظؿؼقدقؿمسيماألعدؿماٌؿقددةموتؼددرماألػؿقدة،مممممممتؿؾع:مغطاقماظؿؼققؿ-م16

م.واظػعاظقة،مواظؽػاءة،مواالدؿداعة،مواظؿأثري

م

م:وؼؿضؿـماظؿؼققؿمصقصمعامؼؾل-م13

 اظدوظل معاألػؿقةمباظـلؾةمالحؿقاجاتموأوظقؼاتماظؾؾدانماألسضاءمواجملؿؿ 

                                                 
 .ممتـؼقحماٌقـاقمسيماٌلؿؼؾؾ،مٌراساةموربةمغصيفجماالدارةماظؼائؿةمسؾكماظـؿائجمودالالظؿفامباظـلؾةمظربغاعجماظؿؼققؿماظؿابعمظؾؿـظؿةضدمؼؾزمم4
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 اف،مواالدددرتاتقفقة،مواظؿصددؿقؿ،موخطددةماظؿـػقددذمظؿؾؾقددةمتؾددؽمممواًصددائصماظقزقػقددةمووضددقحماألػدددم

 االحؿقاجاتمواألوظقؼات 

  وعقارـماظؼقةمواظضعػماٌؤدلقة 

  واظؿغرياتمسيماظؾقؽةماًارجقةماظيتمتعؿؾمصقفاماٌـظؿة 

 (اظؽػاءة)وغقسقةماظـقاتجموطؿقاتفا،مضقادًامباٌقاردماٌلكرةمظالضطالعمباظعؿؾم  

 (اظػعاظقة)األغشطةمواٌكرجاتمضقادًامباٌقاردماٌلكرةمظالضطالعمباظعؿؾمماٌرتتؾةمسؾكواظـقاتجم  

 واظؿأثرياتموادؿداعؿفامعـمحقدثماظػقائددماظديتمتعدقدمسؾدكمأجقدالماياضدرمواٌلدؿؼؾؾمباظـلدؾةمظألعدـممممممممممم

 اظغذائل،مواظؿغذؼة،مواظرصاهماالجؿؿاسلمواالضؿصادي،مواٌلاواةمبنيماىـلني،مواظؾقؽة،موشريمذظؽ 

 م.ظؾؿـظؿةمظؿؾؾقةماالحؿقاجاتمذاتماألوظقؼةماظـلؾقةةمواٌقز
م

ظؿفقدبمسؾدكمأددؽؾةمحمدددةممممممطؾمتؼققؿمسؾدكمحددةممتصؿؿماظطرقمواألدواتماٌلؿكدعةمحلبم:معـففقةماظؿؼققؿ-م11

وودرىماظؿؼققؿداتممم.موؼعدمتداولماٌعؾقعاتمععمأصقابماظشأنمأداةمرئقلقةمىؿعماألدظةمواسؿؿادػدام.ماظؿؼققؿفذامخاصةمب

اممغفجمتشارطل،مواظؿؿاسماآلراءموتؼامسفامععمأصقابماظشأنمسيمعراحؾمزعـقةمخمؿؾػدة،موػدذامأعدرمعفدؿمظؾدؿعؾؿممممممبادؿكد

وتشؿؾماألدواتماٌلؿكدعةمبصقرةمأطـرمتؽرارًاماٌؼابالتمذؾفماٌـظؿة،موذياساتماظرتطقز،مواظؼدقائؿمم.موضؾقلمغؿائجماظؿؼققؿ

م.رةمعـمخاللماظزؼاراتماٌقداغقةمواالدؿؼصاءاتايصرؼة،مواظدراداتماٌؽؿؾقة،مواٌالحظاتماٌؾاذ

م

وودرىمم.موتلعكماظؿؼققؿاتمإديمهدؼدموضقاسماظؿغرياتماظطقؼؾدةماألجدؾماظديتمهددثمسدـمررؼدؼماظؿددخالتممممممم-م11

اٌـػصؾةمباظـلؾةمظؾؿؼققؿاتماظؼطرؼةمواظؿؼققؿاتماظرئقلقةماألخرى،مسيم االتمتؼقممصقفاماٌـظؿةمحبفدؿمممتؼققؿاتماظؿأثري

ـمممم.مـماظعؿؾطؾريمع أوم وسيماياالتماظيتمؼؿعذرمصقفامتؼققؿماظؿأثريمأومصعاظقةماظؿؽؾػة،مجيدقزماددؿكداممتؼددؼراتماٌلدؿػقدؼ

واظغرضمعـمذظؽمػقمتؼرؼرم.ماالدؿػلاراتماٌقداغقةمىؿعماٌعؾقعاتماظرئقلقةمعـماظلؽانماٌلؿفدصنيمـاألذؽالماألخرىمع

م.قريمواظؿأثريمسيمدؾلؾةمعـماٌلؾؾاتمذاتماٌغزىعامإذامطاغتماٌـظؿةمضدمداػؿتمسيمإحداثماظؿغ

م

اظؿؼقدقؿمأداددًامعدـمخدرباءمادؿشدارؼنيمممممممأصرضدةموتؿؽدقنمم.مؼؿدقديمعؽؿدبماظؿؼقدقؿمإدارةماظؿؼققؿداتمممم:مصرؼؼماظؿؼقدقؿم-م10

وؼؿـاددبمحفدؿممم.ماظؿؼققؿمطؾؿامأعؽـمبشدأنمتشدؽقؾمبؼقدةماظػرؼدؼمممممةصرضأوجيريماظؿشاورمععمرؤداءم.م5خارجقنيمعلؿؼؾني

م.مخرباءمادؿشارؼنيمرئقلقنيم2وم0ععمغطاقماظؿؼققؿموصعقبؿف،مواظعددماٌعؿادمػقمعامبنيمماألصرضة

م

دمصرؼؼماظؿؼققؿماٌلؤولماألولمسـمغؿائففموتقصقاتف،مرػـًامبضؿانماىدقدةمعدـمجاغدبمعؽؿدبمممممعشيؼصي:متؼرؼرماظؿؼققؿ-م12

معـففقداًمم،مواظؿقضقت،موؼؼدممععؾقعاتمودسؿداًموؼؽػؾماٌؽؿبماالظؿزاممباإلخؿصاصاتموععاؼريماىقدةماٌعرتفمبفا.ماظؿؼققؿ

م.مظؾؿؼققؿ

م

م

                                                 
 .جيقزمٌقزػلمعؽؿبماظؿؼققؿ،موظقسمٌقزػلماٌـظؿةماآلخرؼـ،ماظعؿؾمأؼضًامطأسضاءمسيمصرؼؼماظؿؼققؿمم5
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 آؾوات ملتابعة اؾتقووم   - خاؿسًا

م

ظقضعمغظاممصعالمظؾؿؼققؿ،مجيبمأنمتؽقنمػـاكمآظقاتمظضؿانمإؼدالءماالسؿؾدارماظؽاعدؾمظؿؼدارؼرماظؿؼقدقؿمواظعؿدؾممممممم-م15

ةممظؽؾمتؼققؿمؼؿؿماالضطالعمبفموسـمررؼؼمتؼارؼرمدؿفاباتماإلداراوؼؿؿمػذامسيماٌـظؿةمسـمررؼؼم.مباظؿقصقاتماٌؿػؼمسؾقفا

م.دؿفاباتماإلدارةااٌؿابعةمبشأنمتـػقذم

م

ددؿفابةمعدـماإلدارة،ممبدامسيمذظدؽمرأيماإلدارةماظشداعؾمسيماظؿؼقدقؿ،ممممممماحيصؾمطؾمتؼققؿمسؾكم:مادؿفابةماإلدارة-م19

ددؿفاباتممالأطدمعؽؿبماظؿؼقدقؿمعدـمأّنمامموؼؿ.مواظؿعؾقؼاتمسؾكمطؾمتقصقة،موخطةمتشغقؾقةمظؿـػقذماظؿقصقاتماٌؿػؼمسؾقفا

اٌددؼرؼـمم)مددؿفابةمتؼدعمسؾدكماٌددؼرماٌعدينمممممالتلؿقسيمععاؼريماظشؿقلمواظقضقحماٌطؾقبة،موظؽدـماٌلدؤوظقةمسدـمعضدؿقنمامممم

م.(اٌعـقني

نيمؼضؿـمتؼرؼرماٌؿابعةماالظؿزاممباظؿقصقاتماٌؿػؼمسؾقفا،موحيددمإذاماضؿضكماألعدرمأيموداوزمبدممم:متؼرؼرماٌؿابعة-م17

وؼؿؿمإسدادمتؼرؼدرماٌؿابعدةمبقاددطةماظقحددةممممم.مدؿفابةماإلدارةمواإلجراءاتماظيتمغصيػذتمباظػعؾااإلجراءاتماظيتمتؼررتمسيم

م.اظؿـظقؿقةماٌلؤوظةمسـمإدؿفابةماإلدارة،موؼؿأطدمعؽؿبماظؿؼققؿمعـمأغفامتلؿقسيماٌعاؼريماٌطؾقبة

م

دقة،متـظرمىـةماظربغاعجمأؼضًامسيمإددؿفاباتماإلدارةموتؼدارؼرممموباظـلؾةمظؾؿؼارؼرماظيتمتعرضمسؾكماألجفزةماظرئا-م11

م.اٌؿابعة

م

وتؿاحمذيقعمتؼارؼرماظؿؼققؿ،موإدؿفاباتماإلدارةموتؼارؼرماٌؿابعةمىؿقعماألسضداءموتـشدرمسؾدكماٌقضدعماظشدؾؽلمممممم-م16

تؼارؼرماظؿؼققؿمإديممءانماألسضااػؿؿامماظؾؾدمظؿقجقفوتلؿكدمماىؿاساتماظؿشاورؼةموحؾؼاتماظعؿؾم.مظؾؿؼققؿماًا مباٌـظؿة

م.اظرئقلقة

م

 ضمان اجلودة   - داددًا

م

وزقػةماظؿؼققؿمسيماٌـظؿةماحؿقاجاتماألسضاءموتؿقاصؼمعدددددعمععداؼريموعقاصدػاتممممموضعتمآظقاتمظضؿانمأنمتؾق-م03

عدـمجاغدبممممددددؿماظرئقلقدددةظؿؼارؼددددرماظؿؼققددمعراضادؿ(مأ:م)وتشؿؾمػددددذهماظؿدابري.م ؿقسةماظؿؼققؿمسيماألعؿماٌؿقدة

ؿقاصدؼمسؿدؾماظؿؼقدقؿمعدعمأصضدؾممممممغريةمعـماظـظراءماٌلدؿؼؾنيمظموادؿعراضمطؾمدـؿنيمعـمجاغبم ؿقسةمص(مب) ماظـظراء

م.موإجراءمتؼققؿمعلؿؼؾمظقزقػةماظؿؼققؿمطؾمدتمدـقات(مج)اٌؿارداتمواٌعاؼري م

م

طؾمدـؿني،مواظؿؼققؿماٌلؿؼؾمظقزقػدةماظؿؼقدقؿمإديمإسددادمتؼرؼدرمظؾؿددؼرماظعدامممممممممودقؤديماالدؿعراضماظذيمجيري-م01

م.وظؾؿفؾس،مإديمجاغبمتقصقاتمىـةماظربغاعج

م
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 اؾرتتوبات املؤدسوة   - دابعًا
م

تؽػؾماظرتتقؾاتماٌؤدلقةمظؾؿؼققؿمادؿؼالظقةموزقػدةماظؿؼقدقؿ،محؿدكمتلدؿطقعمأنمتؼدقممبددورػامسيماٌلداءظة،مسيمممممممم-م01

م.يمتضؿـمصقفمادؿكداممغؿائجماظؿؼققؿممبعرصةماألجفزةماظرئادقةمواإلدارةاظقضتماظذ

م

معؽؿبماظؿؼققؿم-أظػم

م

وؼؼدعمم.معؽؿبماظؿؼققؿمػقماىفةماٌلؤوظةمسـمطػاظةمدالعةماظؿؼققؿمسيماٌـظؿة،موصعاظقؿدف،موجقدتدفمواددؿؼالظقؿفممم-م00

م.إديماجملؾسمسـمررؼؼمىـةماظربغاعجاٌؽؿبمضؿـمػقؽؾمأعاغةماٌـظؿة،موؼرصعمتؼارؼرهمإديماٌدؼرماظعاممو

م

وػدقمم(.ماظدداخؾلم)،موؼؿشاورمععمىـةماظؿؼقدقؿمماظؿابعةمظفمىـةماظربغاعجوماجملؾسمعـوؼؿؾؼكماٌؽؿبمتقجقفاتم-م02

،ممبامسيمذظؽماخؿقدارمعدـمؼؼقعدقنمبداظؿؼققؿممممم(اظذاتلمسدامسؿؾقاتماظؿؼققؿ)اٌلؤولماظقحقدمسـمإجراءمطاصةمسؿؾقاتماظؿؼققؿم

وباإلضداصةمإديمعلدؤوظقاتفمسدـمممم.موؼعدماٌؽؿبمباظؿاظلمعلؿؼاًلمعـماظـاحقةماظؿـػقذؼةمداخؾماٌـظؿدةم.مخؿصاصاتوهدؼدماال

م:إجراءماظؿؼققؿ،مصإغفمؼؼقممأؼضًاممبامؼؾل

تقلريماٌعؾقعاتماٌلرتجعةمعـمسؿؾقاتماظؿؼققؿمعـمخاللمعؿابعةمسؿؾقاتماظؿؼققؿماظػردؼةموإبالغماظددروسممم(1)

متطؾقؼفاماظعاممسؾكمغطاقمأودع ماٌلؿػادةمعـمأجؾ

سـمتـػقذمتقصقاتماظؿؼققؿماظيتمواصؼتمسؾقفداماألجفدزةماظرئاددقةمواإلدارةممممموضؿانمإسدادمتؼارؼرمسيمحقـفم(1)

موأصقابماظشأنماآلخرونماٌعـققن 

مواظؼقاممبدورمادؿشاريمعؤدللمسيماإلدارةماظؼائؿةمسؾكماظـؿائجمواظرب ةموإسدادماٌقزاغقة م(0)

لاػؿةمسيماظـفقضمبعؿؾقاتماظؿؼققؿمداخؾماألعؿماٌؿقددةمعدـمخداللماٌشدارطةماإلجيابقدةمسيم ؿقسدةمممممممواٌم(2)

ماظؿؼققؿمسيماألعؿماٌؿقدة 

مبفداالتمختصدصمممؼؿعؾؼممؿاصقشريػامعـماظشرطاءموواٌلاػؿةمسيمتؼققؿمعدىمصعاظقةمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةمم(5)

ماٌـظؿةمسـمررؼؼمسؿؾقاتماظؿؼققؿماٌشرتطة 

موتـلقؼمبرغاعجمسؿؾفمععمعـظقعةماألعؿماٌؿقدة،مععمعراساةمسؿؾموحدةماظؿػؿقشماٌشرتطة م(9)

م.واظؿعؾقؼ،مسـدمايدؼثمسـمتدرؼبماٌقزػني،مسؾكماحؿقاجاتمذعؾةمإدارةماٌقاردماظؾشرؼةمإديماظؿدرؼبم(7)

م

مدورماألجفزةماظرئادقةمسيماظؿؼققؿم-باءم

م

وػقمؼؿقديماإلذرافمسؾكم.متمصقؿامؼؿعؾؼمبلقاداتماظؿؼققؿموبرغاعجماظعؿؾاجملؾسمػقماىفازماظذيمؼؿكذماظؼرارا-م05

اظؿؼققؿموؼؿؽػؾمبإجيادمتؼققؿمذػافموعلؿؼؾممبلدؿقىمعفدينمألداءماٌـظؿدة،معلداػؿًامبدذظؽمسيمخمرجاتفداموتأثرياتفدا،مممممممم

م.وؼشؿؾمذظؽمإدراجماٌعؾقعاتماٌلرتجعةمعـماظؿؼققؿمسيمسؿؾقاتماظؿكطقطمواظرب ة

م
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وجيقزمإحاظةماظؿؼدارؼرمحدقلممم.متؼارؼرماظؿؼققؿماًاصةمباألجفزةماظرئادقةعؾاذرةماظربغاعجمػلماظيتمتؿؾؼكموىـةم-م09

وعفؿةمىـةماظربغاعجمباظـلؾةمظؾؿؼققؿمػدلمإددداءماٌشدقرةمإديماجملؾدسمبشدأنمممممم.ماٌلائؾماٌاظقةمأوماإلدارؼةمإديمىـةماٌاظقة

م:اظلقاداتماظعاعةموإجراءاتماظؿؼققؿمباإلضاصةمإدي

مظؾؿؼققؿاتماظرئقلقة ماٌؿفددةاٌقاصؼةمسؾكمخطةماظعؿؾمم(1)

واظـظرمسيمتؼارؼرماظؿؼققؿماظرئقلقةموسيمادؿفابةماإلدارةمإديماظؿؼققؿموإديماظـؿائجمواظؿقصقاتماظيتمخترجمبفامم(1)

مصقؿدامؼؿعؾددؼمبداظؿؼققؿموادددؿفابةماإلدارةممماوتطدرحماظؾفـددةمسيمتؼرؼرػدامإديماجملؾددسماددؿـؿاجاتفممم.ماظؾفـدةم

مباإلضاصةمإديمتقصقاتفاموسؿؾفامسيم الماٌؿابعة 

م.رصعمتقصقاتفامإديماجملؾسقصقاتماظؿؼققؿ،مولمتؼارؼرمسـمدريماظعؿؾمسيمتـػقذمغؿائجموتّؼَؾوتشيم(0)

م

مدورماٌدؼرماظعامم-جقؿم

م

م:سيدورماٌدؼرماظعاممصقؿامؼؿعؾؼمباظؿؼققؿمؼؿؿـؾم-م07

ظؿؼقدقؿ،مورؾدبمإجدراءمتؼققؿداتمعلدؿؼؾةمحمدددةمظدرباعجمممممممموضعمعؼرتحاتمبشأنمبرغاعجماظعؿدؾمٌؽؿدبماممم(1)

موأغشطةماٌـظؿة 

ددؿفابةماإلدارةمسدـمررؼدؼمىـدةممممماعدرضممبباظـلؾةمظؾؿؼققؿاتماٌؼدعدةمإديماألجفدزةماظرئاددقة،مممماظؼقام،موم(1)

اظربغاعج،ممبامسيمذظؽمعامإذامطاغتمطدؾمتقصدقةمضددمُضؾؾدتمأومُضؾؾدتمجزئقدًامأومرصيصضدت،موخطدةمسؿؾقدةمممممممممم

مظؾؿؿابعة 

وإسدادمتؼارؼرمسـمعؿابعةماإلجراءاتماظيتماختذتمصقؿامؼؿعؾؼمباظؿقصقاتماٌؼؾقظدة،مورصعفدامإديماألجفدزةممممم(0)

ماظرئادقةمسـمررؼؼمىـةماظربغاعج 

اٌعؾقعاتمعـماظؿؼققؿمظؿقلنيماظؿعؾؿمعـماظؿكطدقطماالددرتاتقفلمواإلدارةماظؼائؿدةمسؾدكمممممموتقلريمادرتجاعم(2)

ماظـؿائج 

بماظؿؼققؿمبقزائػفمسيمحدودمعقزاغقؿفماٌعؿؿدةموبرغاعجمسؿؾفمواظؼقاسدمواإلجدراءاتماٌؿػدؼممموضؿانمضقاممعؽؿم(5)

م.سؾقفا

م

م(اظداخؾل)ىـةماظؿؼققؿمم-دالم

م

وػددصفامم.متلديماظؾفـةمعشقرتفامإديماٌدؼرماظعامموعؽؿبماظؿؼققؿمبشأنماٌلائؾماٌؿعؾؼةمباظؿؼققؿمسيماٌـظؿدةمّطؽدؾمم-م01

.مقذمغظاممظؾؿؼققؿمؼؿلؿمباظؽػاءةمواالدؿفابةمالحؿقاجاتمأسضاءماٌـظؿةموأعاغؿفدامسيموضدتمواحددمممػقمعلاسدةماٌـظؿةمسيمتـػ

ذقًامععمضراراتماجملؾس،مدقفمتدسؿماومت.مبشأنمادؿفاباتماإلدارةموتؼارؼرماٌؿابعةماىقدةطؿامأغفامتؼقممبقزقػةمعراضؾةم

رضمذيقعمعلائؾماظلقاداتماٌؿعؾؼدةمبداظؿؼققؿ،موتلدديممممماظؾفـةماظدورماٌلؿؼؾمٌؽؿبماظؿؼققؿمداخؾماٌـظؿة،مطؿامدؿلؿع

م.وتؿػاسؾماظؾفـةمععمىـةماظربغاعجمحلبماالضؿضاء.معشقرتفامإديماٌدؼرماظعاممبشأغفا

م
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عدـممماظؾفـدةمتؿأظػمورػـًامبأيمتغقرياتمتـظقؿقةمضدمهدثمغؿقفةمظؿـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؿفدؼدماٌـظؿة،م-م06

،م(اظعؿؾقداتم)وغائبماٌدؼرماظعدامممم،(اٌعرصة)غائبماٌدؼرماظعامم:مرئقلًامعـمبقـفؿماٌدؼرماظعامزيلةمأسضاءمدائؿني،مؼعّقـم

ماٌدقارد مموعدؼرمعؽؿدبماالددرتاتقفقةمواظؿكطدقطموإدارةممممؼاغقغل،ماظلؿشارماٌ،مواٌدؼرماظعامماٌلاسدمإلدارةماظؿعاونماظؿؼينو

وجيدقزمم.مإضؾقؿقًامممـاًل/علاسدًامساعًامإلدارتنيمتؼـقؿني،موعدؼرًامؼـاٌلاسدمنياظعاعمؼـاٌدؼر:مطؾمدـؿنيمباظؿعاضبطؿامتضؿم

م.وؼؿقديمعدؼرمعؽؿبماظؿؼققؿمعفؿةمأعنيماظؾفـة.مظرئقسماظؾفـةمأنمخيؿارمأسضاءمآخرؼـمحلبماياجة

م

م:وؼدخؾمضؿـم المسؿؾماظؾفـة-م23

مؿ إدداءماٌشقرةمبشأنمتـػقذمضراراتماألجفزةماظرئادقةماٌؿعؾؼةمباظؿؼققم(أ)

اختداذماظؼدراراتماٌؿعؾؼدةمبداظؿكطقطممممممتلداسدمسيمععؾقعداتمعلدرتجعةممممبؿققؼؾفامإديوتعظقؿمصقائدماظؿؼققؿمم(ب)

مواظرب ةمواإلدارة 

وادؿعراضمعدىمتغطقةمسؿؾقاتماظؿؼقدقؿ،مواٌؼرتحداتماًاصدةمبربغداعجمسؿدؾماظؿؼقدقؿ،مواخؿصاصداتممممممممم(ج)

مسؿؾقاتماظؿؼققؿماظرئقلقة 

دارةمظعؿؾقاتماظؿؼققؿماظرئقلقةماظديتمددؿعرضمسؾدكماألجفدزةماظرئاددقةمظؾـظدرممممممموادؿعراضمادؿفاباتماإلم(د)

مصقفا 

م ذمأسؿالمعؿابعةماإلدارةمظؾؿؼققؿعدىماظؿؼدممسيمتـػقمعراضؾةوتؼدؼرموم(ػد)

موإدداءماٌشقرةمبشأنماختاذمتدابريمظضؿانمتطؾقؼمعؽؿبماظؿؼققؿمٌعاؼريماىقدةماظدوظقةمسيمسؿؾف م(و)

م.ردماٌؿاحةمظؾؿؼققؿمسيمضقءماحؿقاجاتماٌـظؿةاٌقاموإدؿعراضم(ز)

م

 تعوني املوظفني يف ؿكتب اؾتقووم   - ثاؿنًا

م

ذيقعماظؿعققـاتماًاصةمباظؿؼققؿ،ممبامسيمذظؽمتعقنيمعدؼرمعؽؿبماظؿؼققؿ،مواٌقزػني،مواًرباءماالدؿشدارؼني،مم-م21

إديم وادؿؼالظقةماظشكصقة،مععماظـظرمسيمغػدسماظقضدتممتلريموصؼمإجراءاتمذػاصةموعفـقةمععقارػاماألولمػقماظؽػاءةماظؿؼـقةم

وعدؼرماظؿؼققؿمػقماٌلؤولمسـمتعقنيمعدقزػلماظؿؼقدقؿموتعدقنيماًدرباءماالدؿشدارؼني،موصؼدًاممممممم.ماظؿقازنماإلضؾقؿلمواىـلاغل

م.ظإلجراءاتماٌعؿادةمسيماٌـظؿة

م

ضدؿمممدـؾنيمسدـماٌددؼرماظعدامممممممؼمؼمخدرباءمصرؼدمؼقممقوددم.مطؾؼمإجراءاتماٌـاصلةمظؾؿعقنيمسيموزقػةمعدؼرماظؿؼققؿوت-م21

باددؿعراضماخؿصاصداتماظقزقػدةممممم،وىـةماظربغاعج،موطذظؽمأخصائقنيمسيماظؿؼققؿمعـموطاالتمأخرىمتابعةمظألعؿماٌؿقدة

سؾدكمغطداقممممهإسدالنمسدـماظقزقػدةماظشداشرةموغشدرمممممإسددادمممإديمػذاماالدؿعراضمؼدؿؿمموادؿـادًا.موبقانماٌؤػالتماٌطؾقبةمهلا

ؿؼدممبؿقصقةمؼبادؿعراضمػؤالءماٌرذقنيموماظػرؼؼؼقممؼو.مضائؿةمباٌرذقنيماٌؤػؾنيمإلجراءمعؼابالتمععفؿمادإسدوادع،مو

م.ـفماٌدؼرماظعامؼعّقمحؿكغفائقةمبشأنماٌرذحماٌـادبم

م
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واحددةمأخدرىممممظػدرتةمعدتفامأربعمدـقاتمععمإعؽاغقدةمودؼددػاممممظػرتةمحمددةوؼشغؾمعدؼرماظؿؼققؿموزقػؿفمػذهم-م20

ؼؿشداورماٌددؼرمممموسؾدكمغػدسماظغدرارممم.مععمىـةماظربغداعجممباظؿشاوردؼدمتعقنيمعدؼرماظؿؼققؿمومرتفـوؼ.مأربعمدـقاتماعدتف

أوممسيموزقػةمأخرىمداخدؾماٌـظؿدةممم.والمجيقزمتعقنيمعدؼرماظؿؼققؿ.ماظعاممععمىـةماظربغاعجمضؾؾمإغفاءمتعقنيمعدؼرماظؿؼققؿ

م.ؼبماغؿفاءمأومإغفاءمتعققـفعدةمدـةمسمادؿكداعفمطكؾريمادؿشاريمبفامخالل

 

 ؿوزاـوة اؾتقووم يف املنظمة   - تادعًا

م

ٌقزاغقدةمماظؼقؿةماظؽؾقدةممسيماٌائةمعـمم3.1سيمعقزاغقةماظربغاعجماظعاديمعلؿقىمالمؼؼؾمسـماظؿؼققؿممدؿؾؾغماسؿؿادات-م22

ظؾؿـظؿة،مصلقفمؼؿؿمختصقصمعقزاغقدةمموٌامطانمعؽؿبماظؿؼققؿمؼرصعمتؼارؼرهمأؼضًامإديماألجفزةماظرئادقةم.مظربغاعجماظعاديا

م.طفزءمعـمسؿؾقةماٌقاصؼةمسؾكمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةموذظؽماظؿؼققؿمبؽاعؾفامٌؽؿبماظؿؼققؿممبفردمعقاصؼةماجملؾسمواٌؤمتر

م

سؿؾقةمترذيةموإصدارموثائؼماظؿؼققؿمظألجفزةماظرئادقة،موبعدضماٌصدروصاتمشدريماٌؾاذدرةمظؾؿؼقدقؿمعـدؾمممممممموتغطك-م25

م.اٌؽاتب،معـمخارجمعقزاغقةماظؿؼققؿإجيارم

م

وُأغشئمصـدوضانمألعقالماألعاغةماجملؿعدةمم.مأدرجماسؿؿادمظؾؿؼققؿمسيمذيقعماٌشارؼعماٌؿقظةمعـمخارجماٌقزاغقةضدمو-م29

مصـدوقمٌشارؼعماظطقارئموإسادةماظؿأػقؾ،موآخرمظؾؿعاونماظؿؼينمعـمأجؾماٌشارؼعماإلمنائقة،ممبدامسيم:مأعقالماظؿؼققؿملظؿؾؼ

م.ودقؿؿمادؿكدامماظصـدوضنيمظؿؿقؼؾماظؿؼققؿاتماٌقاضقعقةمواظربغا قةمواظؼطرؼة.مذظؽماظدسؿماظربغا لمظؾعؿؾماٌعقاري

م

مبامسيمذظؽمتؾؽماٌشدارؼعمم)ودقؽقنمػـاكمتؼققؿمعلؿؼؾمعـػصؾمٌشارؼعماظؿعاونماظؿؼينماظؽؾريةمعـمأجؾماظؿـؿقةم-م27

ععداؼريممموددؿقددم.ماألضدؾمأثـداءمصدرتةمتشدغقؾفاممممعرةمواحدةمسؾدكمم(مـمررفمواحدعاألعاغةممصـادؼؼمأعقالاٌؿقظةمسـمررؼؼم

اظؿؼققؿماٌـػصؾموعلؿقؼاتماٌكصصاتمسيمعقزاغقاتماٌشارؼعمألشراضماظؿؼقدقؿموصؼدًامظؾكطدقطماظؿقجقفقدةماٌـشدقرةماظديتممممممم

م.جيقزمادؿعراضفامبصقرةمدورؼةمعـمجاغبماألجفزةماظرئادقة



PC 106/10 12 

 

 

ؿدقر اؾتقووم   –هلا  املطلوبة املؤفالت وانوب اؾوظوفة اختصاصات: 3امللحق   

م

 .ممم1331تشرؼـماظـاغلم/اظصادرمسيمأطؿقبرم ODG/173/08مرضؿعؼؿطػمعـمإسالنماظقزقػةماظشاشرةم

م

 واؾوظائف  ؿوجز اؾواجبات

 
م،اظعاممؼراٌدإديموماظربغاعجمىـةمخاللمعـمواظزراسةماألشذؼةمعـظؿةم ؾسإديمماظؿؼارؼررصعمماظؿؼققؿمعؽؿبمعدؼرؼؿقديم

 :ذظؽمسيممبام،بشؽؾمعلؿؼؾماٌـظؿةسيمماظؿؼققؿدريمسؿؾممسـماٌلؤوظقةؼؿقؿؾمو

 
 :عامؼؾلمواظزراسةماألشذؼةمعـظؿةمو ؾسماظعامماٌدؼرمسؾكمؼرتحؼ(مأ)

 اظؿؼققؿموإجراءاتمدقادات  

 واإلدارة مادقةئاظرماألجفزةمعـمطؾماحؿقاجاتمؼغطلم،خا مباظؿؼققؿمسؿؾمبرغاعج 

 
 :ذظؽمسيممباماظؿؼققؿ،موعؽؿبماظؿؼققؿموزقػةإدارةمم،سؾقفاماٌؿػؼماإلجراءاتوماظعؿؾمبرغاعجمؿـضؼؿقدي،م(مب)

 االدؿشارؼني مواًرباءماٌقزػنيمسؾكمواإلذرافماظػينمواظؿقجقفماظؼقادةمتقصري 

 اظؿؼققؿات مإجراءمسـماظعاعةماٌلؤوظقةبماظـفقض 

 اظؿؼققؿ مبشأنماظؿؿقؼؾمووطاالتماٌـظؿةمسيماألسضاءماظؾؾدانمععماظؿشاورمضؿان 

 اآلخرؼـ ماٌصؾقةموأصقابمادقةاظرئماألجفزةمإديماظؿؼققؿمتؼارؼرمتؼدؼؿ 

 اظؿؼققؿات مسـماظؿؼارؼرموعؿابعةماإلدارةمردودمرصد 

 اظؿـظقؿل ماظؿعؾؿمسيماظؿؼققؿمتعؾقؼاتمتلفقؾ 

 اظؿؼققؿ معقزاغقاتمإدارة 

 
 .اٌشرتكماظعؿؾمودريماظؿؼققؿمعلائؾمبشأنماٌؿقدة،ماألعؿمعـظقعةموطاالت دقؿامالمخرى،األمقطاالتاظمععمؿـلؼؼ(مج)

 

 اؾعاؿة اؾشروط

 وؼعؿربم.مصؾةاظمذي الممسيمأوماالجؿؿاعمسؾؿموأماالضؿصادموأماظزراسةمسيمؼعادهلامعامأومسؾقامدراداتمذفادة

 .ظصاحلماٌرذحمعقزةماظؿؼققؿ المماظؿكصصماىاععلمسي

 مععماظرؼػقةمواظؿـؿقةمواظزراسةماٌؤدللماظؿؼققؿمذظؽمسيممباماظؿؼققؿ،مل امسيعلؿػقضةمموخربةمعفـقةمطػاءةمإبداء

 .اٌقضقسقةماألدظةاٌلؿـدمإديممؿقؾقؾسؾكماظمثابـةمضدرة

 اظـاعقةماظؾؾدانمسيمخربة. 

 ظصاحلماٌرذح عقزةماألررافماٌؿعددماظـظامسيممخربة. 
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 م،وتـػقذهمواضعلمسؿؾمبرغاعجإسدادممسؾكمؼدرةاظمذظؽمسيممبامرصقع،معلؿقىمعـمواظؼقادؼةماإلدارؼةماظؽػاءةمإثؾات

 .اظؿقضقتحلـموماظـقسقةمعاؼرياظؿؼّقدممبو

 قةواالدؿؼالظمواظـزاػةماظؿؿؿعمحبسمأخالضلمطؾري. 

 موسؾكمدوظقة،مبقؽةمإرارمسيمخمؿؾػةموثؼاصقةمورـقةمعـمخؾػقاتماألذكا معـمعؿـقعمصرؼؼمضقادةمسؾكماظؼدرة

 م.اظػرؼؼمػذامععمةقبػعاظماظعؿؾ

 مواظػرغلقةمواظصقـقةماظعربقة)مظؾؿـظؿةماألخرىماظؾغاتمعـماألضؾمسؾكواحدةممظغةموععرصةماإلنؾقزؼةماظؾغةمإجادة

 (.واالدؾاغقةمواظرودقة

 مايادقبإجادةم(بـظاعلمماظعؿؾمععرصةMS Word  وExcel.) 

 

 اإلدارقة اؾكفاءات

 

ماالدرتاتوجي راؾتصّو مومرتصّقموضعمسؾكماظؼدرة: ماٌفام متغريمٌمدرتاتقفقاتالاموتعدؼؾمتقفقاتدرتااالوإسداد راساة

مباممواالسرتافماٌشرتطةماألػدافبمواالظؿزامماظـؼةمبـاءمخاللمعـماىؿاسلماظعؿؾمروحتشفقعمم:املوظفني إدارة.ماظظروف

متغقريمزؾمسيمبؽػاءةمواٌشارؼعماظرباعجمإدارةمسؾكماظؼدرةإثؾاتم:محنو حتقوق اؾنتائج اؾتوجه.معـمناحماظػرؼؼحيؼؼفم

مغاجقةمغؿائجظؾؿؿؽـمعـمبؾقغمماظشرطاءمععملصعّامبشؽؾمؿػاوضاظ:إؼاؿة اؾشراؽات.ماألػدافمهؼقؼمأجؾمعـماألوظقؼات

م.االتصالمعفاراتمعـمسالمعلؿقىمإبداء:ميف جمال االتصاالت ممتازة ؿهارات.ماٌصؾقةمأصقابمىؿقع


